AKTUALIZACJA (16. 08. 2011 R – powakacyjny pierwszy
brzask nowohucki)
Wita wszystkich powracający brzask nowohucki, deszczowy i ponury.
Na początek informacji kilka:
1. nadal czekamy na KRS – 4 lipca zostały w sądzie złożone poprawki i na razie odpowiedzi
brak;
2. katalogu wystawy „Zagrajmy to jeszcze raz” niet – podobno jest już w druku;
3. 28 lipca od 16 – 22 w Barbakanie impreza nowohucka promująca wrześniowe „Zajrzyj do
Huty” – stowarzyszenie nie bierze udziału, za późno się zgłosiliśmy i wizualizacja była
już zakończona. Będą graficiarze, szczudlarze, gry, a wieczorem (o godz. 20) zagra
Ryszard Styła wraz z Bohaterem (wiertarka) i Nohucki.
22 sierpnia mija 20 rocznica śmierci Józefa Krzeczka. Będę o 17 na cmentarzu Batowice,
gdzie jest grób tego znakomitego nowohucianina. Jeśli ktoś chciałby zapalić znicz –
zapraszam.
Informuję, że przygotowałam pismo do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o nadanie ulicy w
Krakowie imienia Józefa Krzeczka.
Miałam przyjemność i zaszczyt poznać znakomitą osobę z rodziny Józefa Krzeczka – ciocię
Adę. To nieprawdopodobna postać, ale o tym kiedy indziej.
Informuję także o konkursie dla big-beatowców – oto treść ogłoszenia pana Marcina
Jacobsona z Sopockich Korzeni:
Po raz trzeci organizujemy konkurs „Wspomnienia miłośników rock & rolla”,
którego przesłaniem jest uratowanie od zapomnienia zdarzeń składających się na
historię naszej muzyki rozrywkowej – od Jazzu przez Rock po pop. Poniżej
przesyłam informację o konkursie licząc na to, że przekażecie ją swoim czytelnikom i
słuchaczom. Marcin Jacobson, (+48) 600 379 612, www.jacobson.pl

III Ogólnopolski Konkurs
„WSPOMNIENIA MIŁOŚNIKÓW ROCK’N’ROLLA”
Powolutku zbliża się termin nadsyłania prac na III Ogólnopolski Konkurs „Wspomnienia Miłośników
Rock & Rolla” organizowanego przez Fundację SOPOCKIE KORZENIE. Ocena materiałów, po raz
pierwszy, przeprowadzona zostanie w trzech kategoriach – wspomnienia uczestników zdarzeń oraz
dokumenty i pamiątki osobiste; opracowania i kolekcje miłośników i fanów; inne prace, np. plastyczne itp.
Prace konkursowe oceniać będzie jury składające się z publicystów muzycznych i animatorów kultury oraz
wyspecjalizowanych w temacie muzealników (Jarocin, Opole). Wszystkie prace piśmienne opublikowane
zostaną w roku 2012 w formie książkowej.
Termin zgłaszania prac mija 15 września 2011 (decyduje data stempla pocztowego), natomiast ostateczny
termin dostarczenia ich do Fundacji mija 30 września br. Wyniki III Ogólnopolski Konkurs „Wspomnienia
Miłośników Rock & Rolla” ogłoszone zostaną w Sopocie 22 października 2011.

Zadaniem konkursu jest wydobycie z mroków niepamięci wydarzeń jakie potrafią umknąć nawet
najbardziej skrupulatnym dokumentalistom; gromadzenie świadectw ludzi, którzy uczestniczyli w mniej lub
bardziej istotnych zdarzeniach składających się na historię naszej muzyki rozrywkowej, a przede wszystkim
ratowanie przed zniszczeniem dokumentów, wydawnictw, plakatów, fotosów, gadżetów, instrumentów itp.,
których wartości historycznej po prostu sobie nie uświadamiamy. Efekty konkursu są ją imponujące. Dla
przykładu pierwszy konkurs zaowocował odkryciem zapisu video z jedynego koncertu Czesława Niemena z
zespołem Kombi, który miał miejsce w Sztokholmie w 1982 roku. Kolejny przyniósł niezwykły zbiór
dokumentów i pamiątek związanych z początkami big-beatu w Krakowie, zgromadzony przez śp.
Mieczysława Sudera (Old Boy ze Skoczowa) i jego kolegów.
Ujmując rzecz inaczej, konkurs jest jednym ze sposobów ratowania przed degradacją, archiwizowania i
systematyzowania dokumentów i pamiątek, które w przyszłości zostaną udostępnione najpierw w Internecie,
a potem w Muzeum Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, o którego powstanie w Sopocie nasza Fundacja walczy
od lat kilku. Należy dodać, że konkurs prowadzony jest przy współpracy z Muzeum Polskiej Piosenki w
Opolu oraz Spichlerzem Polskiego Rocka w Jarocinie
Poza konkursem, Fundacja SOPOCKIE KORZENIE może pochwalić się m.in. tym, że z naszej inicjatywy
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył medalami Gloria Artis (m.in. Franciszek Walicki,
Seweryn Krajewski, Jerzy Kosela i Jerzy Skrzypczyk), Marszałek Województwa Pomorskiego oraz
Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni nagrodami honorowymi i finansowymi kilku innych nie mniej
zasłużonych muzyków (Henryk Zomerski, bracia Bernolakowie, Bernard Dornowski). Wydaliśmy fotoalbumy „This Is Jazz” Marka Karewicza i „Muzyka Młodej Generacji” Jacka Awakumowskiego oraz
książkę „Wspomnienia rówieśników rock’n’rolla”, będącą pierwszą zbiorem prac nadesłanych na nasz
pierwszy konkurs (2010). Zrealizowaliśmy też plenerowe wystawy: „Big Beat – 50 lat rock’n’rolla w
Polsce”, „Muzyka Młodej Generacji - 30 lat minęło” i „Krzysztof Klenczon”. Przygotowaliśmy
jubileuszowe koncerty z okazji 40-lecia zespołu Polanie (2009), 45-lecia Czerwonych Gitar i 50-lecia
Czerwono-Czarnych (2010) oraz 30-rocznicy śmierci Krzysztof Klenczona i 50-lecia sopockiego Non-Stopu
(2011).
Prosząc o rozpropagowanie naszego konkursu, serdecznie zapraszamy do współpracy
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A brzaski wracają do dobrych nowohuckich rzeczy, o których rzadko kto wie. I tutaj będzie
to można znaleźć – bo jakoś nie bardzo to innych interesuje. No cóż … trabancik, śledzik … ot
co!

Jak to było z tym Ogniskiem Młodych? Kto pamięta
kierownika – pana Kozłowskiego? Strasznie
chuliganiliście, aj, jaj!

Głos Nowej Huty 1959, nr 35, s. 2

Gdzie była ta Filmotechnika? No i kto zna tę uroczą
nowohuciankę?

A skoro jazz i rock – na początek jazz! Hymn zagrany
przez jazzmanów – dzisiaj by dopiero była draka!

Dziennik Polski 1962, nr 54, s. 10

Hallo, Ametysty!!! Znalazłam wasz konkurs w Rotundzie w 1963 – a było to 16
czerwca 1963 roku w niedzielę!

Dziennik Polski 1963, nr 142, s.
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Dziennik Polski 1963, nr 147, s. 6

Pozdrawiam serdecznie, Krystyna Downar

